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Questões discursivas sobre a vinda da família real para o Brasil 

1- A família real portuguesa se instalou no Brasil no início de 1808, junto à toda estrutura 

de governo de Portugal. Tal acontecimento marcou o início de qual período da história 

do Brasil? 

______________________________________________________________________ 

2- Qual foi a causa que fez com que a família real portuguesa se deslocasse para o Brasil 

às pressas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- É correto afirmar que somente pessoas foram transportadas nos navios durante o 

deslocamento da família real para o Brasil. Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Após a vinda da família real para o Brasil, Portugal passou a ser governado por quem? 

______________________________________________________________________ 

5- Quais foram as condições vividas pelos tripulantes durante a viagem para o Brasil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- Qual foi o primeiro destino da família real quando chegou ao Brasil? 

______________________________________________________________________ 

7- Qual foi o primeiro tratado assinado pelo príncipe regente e o quê ele estabelecia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8- Como foi a chegada da família real na cidade do Rio de Janeiro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9- O que significava a inscrição P.R. que era colocada nas casas do Rio de Janeiro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10- Cite 5 consequências da vinda da família real para o Brasil. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Respostas 

1- Período Joanino. 

2- Após decretar o Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte obrigou todos os países 

europeus a romperem suas relações comerciais com os ingleses. Como Portugal não 

seguiu as determinações do líder francês em razão da longa aliança política e comercial 

que possuía com a Inglaterra, Bonaparte ordenou que suas tropas invadissem Portugal e 

destronassem os reis portugueses. No entanto, antes que tal acontecimento ocorresse, a 

família real e sua corte se mudaram para o Brasil. 

3- Não. A família real e as pessoas que a acompanharam trouxeram consigo inúmeros 

artigos de luxo, como móveis, obras de arte e a Real Biblioteca de Portugal. Tal atitude 

foi tomada pois o Brasil era uma colônia sem acesso a tais objetos. 

4- Portugal passou a ser governado por um Conselho de Regência. 

5- Foram extremamente precárias. Naquela época não existiam ambientes refrigerados 

para o armazenamento dos alimentos e o acesso a água era escasso. Sendo assim, os 

tripulantes se alimentavam mal, fato que contribuiu para a proliferação de ratos e por 

consequência, de doenças. 

6- Salvador. 

7- Foi o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Segundo esse acordo, o Brasil 

poderia comercializar com outros países europeus, benefício que até então era exclusivo 

à Portugal. 

8- O Rio de Janeiro possuía poucos alojamentos para comportarem toda a comitiva real. 

Sendo assim, conventos, quartéis e algumas casas foram desocupadas para abrigar os 

recém moradores. 

9- A inscrição P.R. se referia ao "Príncipe Regente". Com isso, as casas que possuíam tal 

inscrição deveriam ser desocupadas pelos moradores e direcionadas para a comitiva real. 

10- 1- Abertura dos portos às nações amigas; 

2- O Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal; 

3- Construções de novos edifícios públicos; 

4- Diversificação do comércio; 

5- Surgimento da imprensa. 
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